
Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona intraossealis folyadékpótlás 
végrehajtásához (EKMK IO) egészségügyi szakkiképzés 

 

A szakkiképzés célja: 

A Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó szervezetek, továbbá a Magyar 

Honvédség katonai szervezeteinek hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának 
szakmai működési kompetenciát biztosító, Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona (a 

továbbiakban: EKMK) ismeretbővítő és gyakorlatorientált egészségügyi szakkiképzése, - 

Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, 
valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben – intraossealis folyadékpótlás 

végrehajtására. 
 

Az EKMK intraossealis folyadékpótlás egészségügyi szakkiképzés általános 
követelményei: 
 

Az EKMK képes: 

a) az intraossealis folyadékpótláshoz szükséges eszközöket ismerni és helyesen 
alkalmazni, 

b) a szakkiképzésben aktívan részt venni, a kiképzési követelményekben 
meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan elvégezni, 

c) munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket, ismerni és alkalmazni, 
d) a személyére vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályzókat és az azokban 

foglaltakat ismerni és betartani, 
e) az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni. 

 

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása: 

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés 

Formája: ráépülő, továbbképzés rendszerű oktatás  

Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol. 
 
Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei: 

a) A honvédelmi miniszter 2/2014. (II. 28.) HM rendelet 3.§ a), b), d), valamint e) 
pontjában foglaltak alapján, 

b) Megfelelt minősítéssel elvégzett (érvényes) EKMK perifériás vénabiztosítás 
parenterális folyadékpótlás egészségügyi szakkiképzés, 

 

A szakkiképzés személyi feltételei:  
· Szakirányú végzettség és beosztás  
· Egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság 

· Parancsnoki javaslat a tanfolyam megkezdésére 

· A kiképzők az MH EK EÜFTI Felkészítő alosztály egészségügyi tisztjei és 
beosztott tiszthelyettesei, szükség esetén felkért külső előadó(k). 

 

 

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei: 
a) a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív) 
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b) megengedett hiányzás: elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli 

részvétel. 
 

Tervezett szakkiképzési idő: 

Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona, intraossealis folyadékpótlás végrehajtásához 

egészségügyi szakkiképzés időtartama: 8 óra 

 

Számonkérés formája: 

a) gyakorlati vizsga 

 

A vizsgán való részvétel feltételei: 
Az elméleti és gyakorlati foglalkozások 100%-án való részvétel. 

Igazolt hiányzás: nincs. 

 

A vizsga értékelése: 
a) Gyakorlati vizsga: A szimulátorba bekötött intraossealis infúziós rendszert 

valamint az egyéb bejuttatási helyeket az értékelőlapon lévő szempontok alapján a 

„megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni, legalább kéttagú 

vizsgabizottság előtt. 

 

Megszerezhető minősítések: 

a) Megszerezhető minősítések: „megfelelt”, „nem megfelelt”.  

b) Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: a jelöltnek a gyakorlati 

vizsgán legalább 70%-ot kell teljesítenie, a „megfelelt” minősítés eléréséhez 

b) Sikertelen teljesítés következményei: a vizsgázó pótvizsgát nem tehet. 

„Nem megfelelt” értékelés esetén, a tanfolyam megismétlése céljából - legfeljebb 

egy alkalommal - újra beiskolázható. 

 

Az egészségügyi szakkiképzés elvégzését igazoló irat: 
a) A tanfolyam elvégzéséről igazolást kell kiadni, 

b) Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: egészségügyi képesítésű 

műveleti katona, intraossealis folyadékpótlás végrehajtásához kompetenciával, 

c) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított öt évig 

végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek 

eredményes teljesítése esetén újabb öt évre meghosszabbítható. 
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EKMK INTRAOSSEALIS FOLYADÉKPÓTLÁS VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS TARTALMI ELEMEI 
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I. Intraossealis 

folyadékpótlás 

I./1. TK.: Az intraossealis folyadékpótlás 

elmélete 
1 - - 

I./2. TK.: Az intraossealis folyadékpótlás 

gyakorlata 
- 5 2 

Összesen 1 5 2 

Mindösszesen 8 

 


